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25 vuotta1984 – 2009

TÄSSÄ ESITTEESSÄ KÄYTETYT VÄRIT JA KUVAKKEET

Ovijärjestelmä
Laaja valikoima manuaalisia tai sähkökäyttöisiä ovijärjestelmiä
vaaka- tai pystysuoraan oviaukkoon. Mitat: leveys 2,5 m – 20
m, korkeus 2,1 – 10 m.

Liitettävä järjestelmä
Nopea ja tehokas tapa rakennusten tuulettamiseen. Paneelien
asennusvalmius taataan räikkien ja hakaskiinnityksien avulla.

Ilmanvaihdon valvontajärjestelmät
Järjestelmä on suunniteltu erityisesti ilmavirran valvontaan,
jolla optimoidaan ilmanvaihtoa eläinten hyvinvoinnin
takaamiseksi. Saatavilla manuaalinen tai täysin automatisoitu
valvontajärjestelmä.

Kiinteät järjestelmät
Galebreakerin erilaiset rullamateriaalit pikakiristysjärjestelmällä
ja tuulisuojalla.

GALEBREAKER TUOTEOPAS
Tämä kaava auttaa valitsemaan oikean ja juuri sinun vaatimuksiasi vastaavan Galebreaker- tuotteen.

Galebreaker–tuotteet

Sääsuojatuotteet

Tuotteet karjatilan ilmanvaihdon
maksimointiin

Tuotteet on suunniteltu näin, että ne
vastaavat laatustandardeja

Tuotteet sopivat ratsastustiloihin
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� Avaamisen helpottamista varten täysin
säädettävä

� Voit valita saman oven elementteihin
erilaisia materiaaleja

� Käyttönopeus 5 sekuntia/m

� Jousimekanismin testattu, käyttöikä
10 000 käyttökertaa

� Täyttää EY:n ovia koskevan direktiivin EN-
13241 vaatimukset

Varustettu profiloidulla
tuulirimalla eri
elementtien välillä.
Tämä helpottaa
tarvittaessa elementtien
vaihtamista. Päädyissä
meluntorjuntatulpat.

Kestävät nylonista
valmistetut tuulisuojat
vakautta ja tasapainoa
antamaan.

Ketjun laitteisto

Puoliautomaatti-
nen lukitus

Jousimekanismi
helpottaa käyttöä ja
vastaa EY:n vaatimuksia.

Vahva kiskojärjestelmä
rakennuksen sisä- tai
ulkopuolelle
asentamiseen.

Vahingoittuneiden paneelien
vaihto on helppoa ja
yksinkertaista

Enimmäismitat

6.1 m 6 m

Elementeistä koostuva pikakäyttöinen rullaovijärjestelmä, jossa lintuverkko. Jokaiseen oven
elementtiin voi itse valita sopivan materiaalin.

Sopii rehu- ja viljavarastoon, ruokintakäytäville ja –
paikoille sekä muihin rakennuksiin.

Agridoor manuaalinen Series II

Täysin
suojattu
(hupullinen)

Vaihtoehdot

www.galebreaker.com

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Ovijärjestelm
ä
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� Avaamisen helpottamista
varten täysin säädettävä

� Voit valita saman oven
paneeleihin erilaisia
materiaaleja

� Käyttönopeus 9
sekuntia/m

� Kansainvälisesti patentoitu

� Uusi vallankumouksellinen
automaattinen lukitus

� Täyttää EY:n ovia
koskevan direktiivin
EN-13241 vaatimukset

Varustettu profiloidulla
tuulirimalla eri
elementtien välillä, se
helpottaa tarvittaessa
elementtien
vaihtamista. Päädyissä
meluntorjuntatulpat.

Vahingoittuneiden
paneelien vaihto on
helppoa ja yksinkertaista

Automaattinen
lukitus

Enimmäismitat

6.1 m 6 m

Kaikki manuaalisen Agridoor-oven edut, mutta käyttö 230V 17RPM sähkömoottorin ja automaattisen
lukitussalvan avulla yhdellä napinpainalluksella.

Sopii rehu- ja viljavarastoon,
ruokintakäytäville ja –paikoille sekä
muihin rakennuksiin.

Agridoor sähköinen Series II
Ov
ijä
rje
st
el
m
ä

Kauko-
ohjaus ja
turvareuna

Täysin suojattu
(hupullinen)

Lisäkytkin

Vaihtoehdot

Erittäin herkkä kauko-
ohjattava
turvareunajärjestelmä.

Kestävät nylonista
valmistetut tuulisuojat
vakautta ja tasapainoa
antamaan.

www.galebreaker.com

Vahva kiskojärjestelmä
rakennuksen sisä- tai
ulkopuolelle
asentamiseen.

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP verkko
(10%)

Kiinteä HD verkko
(6%)

230V, 17RPM sähkömoottori
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Ovijärjestelm
ä

Puoliautomaatti-
nen lukitus.

Jopa 9 m leveään
oviaukon sisäpuolelle
Täysin suojattu
(hupullinen)

Edullinen pitkäikäinen ovi tarjoaa sisäänpääsyn koko oviaukon korkeudessa. Helppo asentaa ja
nopea käyttää.

Erinomainen yleisiin rakennuksiin ja
tiloihin.

Rollerdoor manuaalinen

Vaihtoehdot

Enimmäismitat

5.1 m 6 m

� Helppokäyttöinen

� Avaamisen
helpottamista varten
täysin säädettävä

� Käyttönopeus 2
sekuntia/m

� Täyttää EY:n ovia
koskevan direktiivin
EN-13241 vaatimukset

www.galebreaker.com

Jousimekanismi
helpottaa käyttöä
ja vastaa EY:n
vaatimuksia.

Vahingoittuneiden
levyjen vaihto on
helppoa ja
yksinkertaista

Suora ketjun
laitteisto nopeaan
käyttöön

Kestävät
nylonista
valmistetut
tuulisuojat
vakautta ja
tasapainoa
antamaan

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Vahva
kiskojärjestelmä
rakennuksen
sisä- tai
ulkopuolelle
asentamiseen.
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Jopa 9 m leveään
oviaukon sisäpuolelle
Täysin suojattu
(hupullinen)

Kaikki manuaalisen Rollerdoor-rullaoven edut, käyttö 230V 11RPM sähkömoottorin avulla.

Sopii rehu- ja viljavarastoon,
ruokintakäytäville ja – paikoille sekä
muihin rakennuksiin.

Rollerdoor sähköinen
Ov
ijä
rje
st
el
m
ä Vaihtoehdot

Enimmäismitat

5.1 m 6 m

� Helppokäyttöinen

� Avaamisen helpottamista
varten täysin säädettävä

� Käyttönopeus 16
sekuntia/m

� Täyttää EY:n ovia koskevan
direktiivin EN-13241
vaatimukset

www.galebreaker.com

Jousimekanis-
mi helpottaa
käyttöä ja
vastaa EY:n
vaatimuksia.

Vahingoittuneiden levyjen
vaihto on helppoa ja
yksinkertaista

Kiertokytkin

Kestävät nylonista
valmistetut tuulisuojat
vakautta ja tasapainoa
antamaan

230V 11RPM moottori

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Puoliautomaat-
tinen lukitus

Vahva
kiskojärjestel-
mä rakennuksen
sisä- tai
ulkopuolelle
asentamiseen.
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Ovijärjestelm
ä

Jousimekanismilla toimiva kaihdinjärjestelmä porteille, seinille ja karjan ruokintakarsinoihin
takaa nopean pääsyn ja hyvän ilmanvaihdon. Sopii kaikkiin sääolosuhteisiin.

Sopii ruokinta-alueille, raapan
kulkualueille, karjan
sisäänkäynteihin, ratsastusalueille,
heinä- ja olkivarastoihin,
säädettävän ilmanvaihdon
takaamiseen ja yleistiloihin.

Rollerscreen

Vaihtoehdot

Enimmäismitat

4.1 m 6 m

� Jousimekanismin
testattu, käyttöikä 10 000
käyttökertaa

� Lukitusmekanismi
tuulisella säällä
vakauden takaamiseen

� Avaamisen
helpottamista varten
täysin säädettävä

� Markkinajohtaja jo 25
vuotta

� Täyttää EY:n ovia
koskevan direktiivin EN-
13241 vaatimukset

Matalat
lisäkiinnitykset

Suojattu

Vahva jousimekanismi on suunniteltu
useasti toistuvaan käyttöön

Ainutlaatuinen lukitusmekanismi takaa
kovassa tuulessa oven vakauden

Matalat kiinnikkeet takaavat
alareunan putken turvallisuuden

Vetovaijeri liukuu pois tieltä ja
takaa näin esteettömän sisään - ja
ulospääsyn

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)
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Multibay sisäänpääsy
Enintään

4 m 70 m

Ov
ijä
rje
st
el
m
ä

Sähkökäyttöinen rullaovijärjestelmä yhdistetyn jaosto-oven avaamiseksi napinpainalluksella.

� Peittää samalla useat
osastot

� Turvakytkin vastaa EY:N
ovidirektiivin vaatimuksia

� Ainutlaatuinen
lukitussalparatkaisu

� Rekisteröity malli

� Vastaa EY:n ovidirektiivin
EN-13241 vaatimuksia

Vaihtoehdot

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Ainutlaatuinen turvakytkin

Kiristettävä
lukitussalpa jalustalla

Erinomainen ratkaisu kaikkiin kone- tai
rehuvarastoihin tai karjatiloihin.

Harvojen ohjausputkien ansiosta jää enemmän tilaa sisään -
ja ulospääsyyn
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Lisäohjausputket sopivat hyvän ilmanvaihdon takaamiseen

Enimmäismitat

4 m 70 m

Ilm
anvaihdon

ohjaus

Multibay ilmanvaihto
Sähkökäyttöinen rullakaihdinjärjestelmä yhdistetyn jaosto-oven avaamiseksi yhdellä
napinpainalluksella.

� Suojaa useita jaostoja yhtä
aikaa

� Ohjausputket eivät tarvitse
lukitussalpoja

� Rekisteröity malli

� Täyttää EY:n ovidirektiivin
EN-13241 vaatimukset

Vaihtoehdot

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Vahva säädettävä
rullapääty sadesuojalla

Sopii navetoihin ja karjatiloihin, jossa
tarvitaan sääsuojaa. Erinomainen myös
heinä- ja olkivarastojen suojana.
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Yksinkertainen vinssi

Ilm
an
va
ih
do
n
oh
ja
us

VVS Lite
Enimmäismitat

2 m 60 m

Vaihtoehdot

Tuuletusjärjestelmän perusmalli on kehitetty avautumaan kaihtimen yläpuolelta, jotta voidaan
takaa optimaalinen ilmanvaihto saman linjan jaostoja avaamalla. Vaijerijärjestelmä toimii vain
manuaalisesti.

� Säädettävä VVS
tuuletusjärjestelmän
perusmalli

� Sopii pienempiin, enintään 2
m korkeisiin aukkoihin

� Ainutlaatuinen muotoilu

� Manuaali käyttö

Värit ja
materiaalit

Standardiverkko HP-verkko
(10%)

Kiinteä HD-verkko
(6%)

Vaijerimekanismi
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EY:n ovidirektiivi

Galebreakerin kymmenen vuoden takuujärjestelmään
kuuluvat kaikki tuotteet: ovet, koottavat paneelit ja VVS -
tuuletuskaihtimet.

Lisäksi 10 vuoden takuujärjestelmä osille, kaikkien
moottorien ja valvontajärjestelmien takuuta on pidennetty
5 vuotta.

Takuujärjestelmä on otettu käyttöön 31. heinäkuuta 2010
ja se astuu tuotekohtaisesti voimaan Galebreaker-tuotteen
toimittamisesta alkaen eli alkaen Galebreakerin laskuun
merkitystä päivämäärästä.

Lisätietoja takuista www.galebreaker.com

Kaikki Galebreaker ovijärjestelmät vastaavat täysin
Euroopan standardeja direktiivin EN 13241 mukaisesti,
jossa määritellään liike- tai asuinrakennuksiin
asennettavien ovien, porttien ja aitojen turvallisuutta ja
suorituskykyä koskevat ehdot.

EN 13241 sisältää myös tuulikuormituksen
luokitusjärjestelmän, jota noudatetaan kaikissa
Galebreaker ovijärjestelmissä.

Kymmenen vuotta Galebreakerin takuuta



Galebreaker Products
GBR Industries Ltd
Galebreaker House
New Mills Industrial Estate
Ledbury
Herefordshire HR8 2SS, UK.

Tel: +44 (0)1531 637900

Fax: +44 (0)1531 637901

E-mail: enquire@galebreaker.com

Web: www.galebreaker.com

AUSTRIA
PATURA KG
Tel: +49 9372 9474 0
Web: patura.com

BELGIUM / BELGIQUE
Databel Trading sc
Tel: +32 498 12 12 24
Email: databel@skynet.be

CANADA
Buildworks
Tel: +1 604 794-3628
Web: buildworks.com

DENMARK
NORWAY
SWEDEN

Dan Egtved A/S
Tel: +45 75 55 13 66
Web: dan-egtved.dk

ESTONIA
FINLAND
LATVIA

Ou Latter NT
Tel: +37 2385 1852
Email: info@latter.ee

FRANCE

F.V.P France

Tel: +33 235 935 106

Web: galebreaker.fr

GERMANY

PATURA KG

Tel: +49 9372 9474 0

Web: patura.com

Schmidt Buschäjger GbR

Tel: +49 23 73 71237

Web: galebreaker.de

NORTHERN IRELAND

Linton Solutions

Tel: +44 028 92 621317

Web: lintonsolutions.com

REPUBLIC OF IRELAND

Forde Products (Cork) Ltd

Tel: +35 321 7337218

Email: mick@fordeproducts.com

JAPAN

TASC-Bg Co., Ltd
Tel: +81-155-26-6633
Web: tascbg.com

THE NETHERLANDS

Brouwers Equipment
Tel: +31 58 2911160
Web: brouwersequipment.com

SLOVENIA

Valentin Likosar s.p
Tel: +386 45 10 19 84
Email: info@agrotine.eu

SPAIN / ESPANA

Big Plast S.L.
Tel: +34 93 812 7101
Email: bigplast@terra.es

SWITZERLAND

Aubry Matériel SA
Tel: +41 24420 36 70
Web: galebreaker.ch

KANSAINVÄLISIÄ TUKKUMYYJIÄ

VALMISTAJAN LEIMA

VALMISTETTU ISO-BRITANNIASSA
Jo yli 25 vuotta on Galebreaker suunnitellut ja valmistanut ilmanvaihtojärjestelmiä
Englannin tehtaallaan. Järjestelmämme on suunniteltu optimoimaan uusimpien
materiaalien ja sisäänpääsytekniikan avulla luonnollista ilmanvaihtoa kaikissa navetoissa
ja karjatiloissa ja parantamaan sikäläisiä olosuhteita.
Käytämme tuotteissamme kestävää, lujaa ja pitkäikäistä PVC pinnoitettua UV-säteilyä
kestävää materiaalia. Se päästää läpi valoa, parantaa tilan luonnollista ilmanvaihtoa ja
suojaa samalla huonoilta sääolosuhteilta ympäri vuoden.

GALEBREAKER ANTAA ASIAKKAILLEEN SEURAAVAN TAKUUN:
Kaikki Galebreaker järjestelmät (lukuun ottamatta VVS:ä) ovat suunniteltu ja testattu
brittiläisen standardin EN13241-1 mukaan ja ne kestävät tuulenvoimakkuutta 5.
kestävyysluokan mukaisesti. Annamme vaikeimmissa sääolosuhteissa testatuille
tuotteillemme kahden vuoden takuun, jota seuraa kahdeksan vuoden ajan asteittainen
takuu takuujärjestelmämme mukaisesti. On otettava huomioon, että äärimmäisen
huonoissa sääolosuhteissa saattaa kosteus joskus tunkeutua verkkomateriaaliin.
Mikäli joku järjestelmän osa vaurioituu, voit tilata varaosia koko varasosaluettelosta
mukaan lukien vaihtopaneelit, putket, kaulukset, kiinnikkeet, jouset jne. Koko
varaosaluettelon löydät kotisivultamme www.galebreaker.com.

KEHITYSTYÖ
Galebreaker panostaa jatkuvaan tuotekehittelyyn ja pidättää sen johdosta oikeuden
muuttaa teknisiä tietoja mukaan luettuna tuoteteknologia ja tuotantoprosessit.

Tuotteet ovat suojattu kansainvälisillä patenteilla ja vireillä on uusia patentteja. Copyright © GBR Industries Ltd 2011.

MATERIAALITIEDOT
Standardi (Std)
• PVC-pinnoitettu polyesteri
• Vetolujuus 3,3 tonnia
• 25% läpäisevä
• Lahoamaton
• Repeämätön
• Myrkytön
• UV-säteilyä kestävä
• Euroopan standardien M2 ja B1
mukainen paloturvallisuusluokka

Kestävä
• PVC-pinnoitettu polyesteri
• Vetolujuus 4 tonnia
• 10 % läpäisevä
• Lahoamaton
• Repeämätön
• Myrkytön
• UV-säteilyä kestävä
• Euroopan standardin B2
mukainen paloturvallisuusluokka

Luja
• PVC-pinnoitettu polyesteri
• Vetolujuus 5,4 tonnia
• 6 % läpäisevä
• Lahoamaton
• Repeämätön
• Myrkytön
• UV-säteilyä kestävä

Kiinteä
• PVC-pinnoitettu polyesteri
• Vetolujuus 4,2 tonnia
• Kiinteä
• Lahoamaton
• Repeämätön
• Myrkytön
• UV-säteilyä kestävä
• Paloturvallisuusluokka DIN75200
mukainen

Varjostusmateriaali
• HD- polyeteeni
• 70% suojaava
• Lahoamaton
• Repeämätön
• Myrkytön
• UV-säteilyä kestävä

www.latter.ee


